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*) Dotyczy osób w związku małżeńskim.
**) Należy zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem.

Składam wniosek o przejęcie umowy leasingu nr  ........................................................ (zawarcie umowy o przejęcie długu i przelew wierzytelności) 

Dane Przejmującego:

Nazwa firmy:  .....................................................................................................................................................................................................................

NIP: .........................................................................................................  REGON: ..................................................................................................

Adres siedziby:  .................................................................................................................................................................................................................

Adres korespondencyjny: ..................................................................................................................................................................................................

Data rejestracji Spółki w KRS:  ................................................................  Przeważająca działalność (kod PKD):  ....................................................

Osoba do kontaktu:  ..........................................................................................................................................................................................................

Tel.:  .........................................................................................................  E-mail:  ....................................................................................................

Dane Reprezentanta 1:  

Imię i nazwisko:  ......................................................................................  

Adres zamieszkania: ...............................................................................

Nr PESEL:  ..............................................................................................

Seria i nr dokumentu tożsamości: ...........................................................

Data ważności dokumentu tożsamości:  .................................................  

Stan cywilny: ...........................................................................................

Czy rozdzielność majątkowa?*:  ..............................................................

Dane Reprezentanta 2: 

Imię i nazwisko:  ......................................................................................  

Adres zamieszkania: ...............................................................................

Nr PESEL:  ..............................................................................................

Seria i nr dokumentu tożsamości: ...........................................................

Data ważności dokumentu tożsamości:  .................................................  

Stan cywilny: ...........................................................................................

Czy rozdzielność majątkowa?*:  ..............................................................

Oświadczenie Przejmującego:

1. Oświadczam, że działalność rozliczam wg:**  

  Zasad ogólnych 
 Pełnej księgowości

oraz zobowiązuję się dostarczyć dokumenty wskazane poniżej:

Spółki prowadzące 
uproszczoną 
księgowość (np. Spółka 
jawna, partnerska, 
komandytowa)

Zasady ogólne:
• KPIR 

- za rok bieżący narastająco od początku roku (min. za 6 m-cy),
- za rok ubiegły, lub PIT, który potwierdził Urząd Skarbowy lub z dowodem nadania (jeśli prowadzisz działalność 

której niż 6 m-cy)
• Inną opcją są kopie dowodów opłaty podatku dochodowego za okres bieżący

Pełna księgowość 
(jednoosobowa 
działalność 
gospodarcza)

Pełna księgowość:
• bilans z rachunkiem zysków i strat, dokumentujące dochód za ostatni rok obrachunkowy
•  bilans z rachunkiem zysków i strat, dokumentujące dochód za ostatni okres roku bieżącego lub F–01 za ostatni 

zamknięty okres bieżący
• Inną opcją są dowody opłacenia podatku dochodowego za bieżący okres. 

!  Pamiętaj: dokumenty finansowe powinny być podpisane przez osobę, która je sporządziła. Jeśli sam prowadzisz księgowość, dostarcz nam 
takie oświadczenie. Jeżeli jest to biuro rachunkowe dokumenty podpisuje pracownik biura, jest też potrzebna pieczątka biura. 

 W przypadku Pełnej księgowości dokumenty należy uzupełnić o podpis osoby, która zatwierdza sprawozdanie finansowe firmy np. członek 
zarządu/prezes/ właściciel.

2. Oświadczam, iż przedstawiony dokument tożsamości nie jest uszkodzony.
3. Płatnikiem opłaty za cesję umowy jest Przejmujący. Opłata zgodnie z TOD.

......................................................................................................
Podpis Przejmującego

....................................................................
Miejscowość, data



Wniosek o cesję umowy leasingu dla spółek prawa handlowego

2/6

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Podane na potrzeby doprowadzenia do zawarcia i realizacji umowy leasingu dane osobowe Reprezentantów Wnioskodawcy (Przejmującego) będą 
przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) [zwanym dalej: RODO lub Rozporządzenie] przez Santander 
Consumer Multirent sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul . Legnicka 48b, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000286383 VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5222857117, REGON 141050282, 
o kapitale zakładowym 72.000.000 zł (dalej jako Administrator Danych Osobowych). 

1.  zgadzam się /  nie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. danych identyfikacyjnych,, przez Administratora Danych 
Osobowych celem oceny ryzyka i weryfikacji mojej wiarygodności finansowej poprzez weryfikację moich danych w zewnętrznych bazach danych, 
tj. za pośrednictwem biur informacji gospodarczej (w tym w zakresie informacji o zobowiązaniach powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy 
z dnia 9.04.2010 o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 681 ze zm.)

2.  zgadzam się /  nie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. danych identyfikacyjnych, przez zewnętrzne podmioty 
współpracujące z Administratorem Danych Osobowych, którym Administrator powierzył moje dane, celem oceny ryzyka i weryfikacji mojej 
wiarygodności finansowej poprzez weryfikację moich danych w zewnętrznych bazach danych, tj. za pośrednictwem biur informacji gospodarczej 
(BIG Consulting Sp. z o.o., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.).

3.  zgadzam się /  nie zgadzam się na udostępnienie i przetwarzanie moich danych osobowych, tj. danych identyfikacyjnych, danych 
adresowych i teleadresowych, danych o zatrudnieniu, danych majątkowych, danych o działalności gospodarczej, danych o zobowiązaniach, 
przez zewnętrzne podmioty świadczące usługi ubezpieczenia tj. Europ Assistance S.A., oddział: Europ Assistance Irish Branch, przy udziale: 
Europ Assistance Polska sp. z o.o., którym Administrator Danych Osobowych udostępnia moje dane w celu zawarcia i wykonywania umowy 
ubezpieczenia przedmiotu leasingu oraz zawarcia i wykonania na moją rzecz umowy ubezpieczenia assistance.

4.  zgadzam się /  nie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. danych identyfikacyjnych, danych adresowych i teleadresowych 
przez Administratora Danych Osobowych dla celów marketingowych w czasie obowiązywania umowy oraz po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy 
finansowania. 

5.  zgadzam się /  nie zgadzam się na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail i nr telefonu, 
zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.) informacji handlowych  
dotyczących produktów i usług Administratora Danych Osobowych, również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy leasingu.

6.  zgadzam się /  nie zgadzam się na używanie przez Administratora Danych Osobowych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. 
wysyłanie sms, e-mail, kontaktowanie się przez telefon) i automatycznych systemów wywołujących dla celów kierowania do mnie marketingu 
bezpośredniego Administratora Danych Osobowych, również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy leasingu.

7.  zgadzam się /  nie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych tj. danych identyfikacyjnych, danych adresowych  
i teleadresowych, danych o działalności gospodarczej przez Administratora Danych Osobowych dla celów marketingu dla podmiotów oferujących 
produkty ubezpieczeniowe.

8.  zgadzam się /  nie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych tj. danych identyfikacyjnych, danych adresowych i teleadresowych, 
danych o działalności gospodarczej przez Administratora Danych Osobowych dla celów marketingu dla podmiotów z Grupy Santander*

9.  zgadzam się /  nie zgadzam się na używanie przez Administratora Danych Osobowych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. 
wysyłanie sms, e-mail, kontaktowanie się przez telefon) i automatycznych systemów wywołujących dla celów kierowania do mnie marketingu  
usług podmiotów z Grupy Santander, o których mowa powyżej (pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych).

10.  zgadzam się /  nie zgadzam się na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail i nr telefonu, 
zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) - informacji handlowych dotyczących 
produktów i usług, związanej z działalnością podmiotów z Grupy Santander, o których mowa powyżej (pod warunkiem wyrażenia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych).

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. może 
przekazywać do Santander Consumer Banku S.A. oraz podmiotów z Grupy Santander, wszelkie dane i informacje zawarte we Wniosku oraz związane 
z wnioskowaną Umową i jej realizacją (w tym w postaci raportów, statystyk, symulacji i sprawozdań) w celu spełnienia wymagań dotyczących 
identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji zaangażowań, w tym dużych zaangażowań oraz w celu oceny ryzyka kredytowego Santander 
Consumer Bank S.A. oraz podmiotów z Grupy Santander. 

2.Oświadczam, że w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych zostałam/zostałem 
poinformowana/y o celu przetwarzania danych, o dobrowolnym charakterze podania moich danych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie oraz 
zapoznałam/em się treścią informacji m.in. o przysługujących mi prawach, stanowiącą załącznik nr 1 (klauzula informacyjna dla Wnioskodawcy) do 
niniejszego wniosku.

......................................................................................................
Podpis Przejmującego

....................................................................
Miejscowość, data

□ zakreślić właściwe
*) Grupa kapitałowa, do której należy SCM obejmuje zarówno podmioty dominujące, wobec SCM a także obecnych jej członków tj.: Santander 
Consumer Bank S.A. ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław Santander Bank Polska S.A. al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa Banco Santander 
Santander Group City Av. de Cantabria s/n, 28660 Boadilla del Monte MADRID-SPAIN Santander Consumer Finance Santander Group City Av. de 
Cantabria s/n, 28660 Boadilla del Monte MADRID-SPAIN Santander Consumer Finanse sp. z o.o. ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław PSA Finance 
Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa PSA Consumer Finance sp. z o.o. ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, Santander 
Consumer Financial Solutions SP. Z O.O. ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław. 
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UPOWAŻNIENIE KLIENTA NA PRZEKAZANIE INFORMACJI DO BIK 

W związku ze złożeniem przez mnie wniosku o cesję umowy leasingu działając w imieniu Przejmującego

1.  zgadzam się /  nie zgadzam się na wystąpienie przez Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. 
z siedzibą w Warszawie w celu pozyskania informacji, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących spółki którą reprezentuje, 
przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu 
przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych przekazanych przez Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. w zapytaniu, przez okres nie 
dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz 
innym podmiotom upoważnionym na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

2.  zgadzam się /  nie zgadzam się na przekazywanie przez Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą 
w Warszawie informacji dotyczących zobowiązania spółki którą reprezentuje, wynikającego z zawartej z Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. umowy 
oraz przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania 
w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania 
kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom udzielonej im przeze mnie zgody. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie Santander 
Consumer Multirent Sp. z o.o. przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących 
spółki którą reprezentuje, przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie 
obowiązywania zawartej z Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. umowy.

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że 
odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałam/em 
się z treścią informacji m.in. o przysługujących mi prawach, zawartych w Klauzuli informacyjnej BIK (załącznik nr 2).

......................................................................................................
Pieczęć i Podpis Przejmującego

....................................................................
Miejscowość, data

UPOWAŻNIENIE DOT. TAJEMNICY BANKOWEJ

Podmiot udzielający upoważnienia (Przejmujący): 

Nazwa firmy Przejmującego:  ............................................................................................................................................................................................

NIP: .........................................................................................................  REGON: ..................................................................................................

Adres siedziby:  .................................................................................................................................................................................................................

Dane Reprezentanta 1:  

Imię i nazwisko:  ......................................................................................  

Adres zamieszkania: ...............................................................................

Nr PESEL:  ..............................................................................................

Seria i nr dokumentu tożsamości: ...........................................................

Data ważności dokumentu tożsamości:  .................................................

Czy rozdzielność majątkowa?* ................................................................

Obywatelstwo:  ........................................................................................

Dane Reprezentanta 2:  

Imię i nazwisko:  ......................................................................................  

Adres zamieszkania: ...............................................................................

Nr PESEL:  ..............................................................................................

Seria i nr dokumentu tożsamości: ...........................................................

Data ważności dokumentu tożsamości:  .................................................

Czy rozdzielność majątkowa?* ................................................................

Obywatelstwo:  ........................................................................................

*) Dotyczy osób w związku małżeńskim.

W związku ze złożonym wnioskiem o cesję umowy leasingu, na podstawie art.104 ust.3 Prawa bankowego z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2187 ze zm.), jako Dysponent tajemnicy bankowej niniejszym upoważniam: Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Legnicka 48b, 54-202 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 40562 NIP: 527-20-46-102, Regon: 012736938, kapitał 
zakładowy 520.000.000,00 zł (zwanym dalej SCB) – do: przekazywania Santander Consumer Multirent sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 
ul. Legnicka 48b, 54-202 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 286383, NIP: 522-28-57-117, Regon: 141050282, kapitał zakładowy 
72.000.000,00 zł, informacji dotyczących składanych w SCB przez Przejmującego wniosków kredytowych, podjętych przez SCB decyzji 
kredytowych, umów kredytowych, umów pożyczek pieniężnych i umów gwarancji zawartych przez Przejmującego z SCB, oraz wszelkich 
informacji uzyskanych przez SCB w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji tychże umów, tym samym zwalniam Santander 
Consumer Bank S.A. z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej w stosunku do tych informacji, w określonym wyżej zakresie.

......................................................................................................
Podpis Przejmującego

....................................................................
Miejscowość, data

........................................................
(firma i adres przedsiębiorcy  
udzielającego upoważnienia) 
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Załącznik nr 1 Prosimy nie odsyłać niniejszego załącznika do SCM. Dokument ma charakter informacyjny.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Santander Consumer Multirent sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem 
ul. Legnicka 48b, 54-202 Wrocław (dalej: SCM). Dane kontaktowe: numer telefonu: +48 71 33 096 65, adres e-mail: bok@scmultirent.pl lub 
adres siedziby SCM.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych SCM można skontaktować się pod adresem e-mail iod@scmultirent.pl lub pisemnie na adres 
siedziby, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. SCM przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych: a) dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, PESEL lub datę urodzenia, rodzaj 
i numer dokumentu tożsamości), b) dane kontaktowe (np. adres, e-mail, numer telefonu),c) dane finansowe (np. dane o dochodach, 
zobowiązaniach, stanie majątkowym).

4. SCM przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) w celu obsługi realizacji prawnie uzasadnionych interesów SCM, w tym celu zawarcia i realizacji umowy cesji a tym samym realizacji umowy 

leasingu zawartej pomiędzy SCM a Przejmującym, którego Pan/Pani reprezentuje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;
b) oceny ryzyka i weryfikacji wiarygodności finansowej poprzez weryfikację w zewnętrznych bazach danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. 

a) Rozporządzenia;
c) zarządzania ryzykiem, oceny ryzyka i weryfikacji wiarygodności finansowej, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie, po rozwiązaniu 

lub wygaśnięciu zawartej z SCM umowy przez okres 5 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) 
Rozporządzenia);

d) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SCM w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów, 
w szczególności na podstawie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, przepisów księgowych i podatkowych (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

e) marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez SCM w czasie obowiązywania umowy oraz po ustaniu umowy, jeśli wyraziła 
Pani/Pan na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

f) marketingu (w szczególności w celu przekazywania informacji handlowych oraz ofert) produktów i usług podmiotów trzecich jeśli wyraziła 
Pani/Pan na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

g) dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
h) wewnętrznych celów administracyjnych SCM, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego SCM oraz w ramach Grupy Santander* a także 

dla celów uzyskiwania przez SCM zgody w przedmiocie tzw. dużych zaangażowań oraz wykonywania i przekazywania raportów, statystyk, 
symulacji i sprawozdań w przedmiocie Pani/ Pana potencjalnych i faktycznych zobowiązań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporzą-
dzenia).

i) ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez SCM poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/
awaryjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f).

j) wykonania zobowiązań SCM wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego [zwanym dalej: EBI] oraz Santander Consumer Bank S.A. oraz 
Santander Bank Polska S.A. wynikających z umów na podstawie których SCM otrzymał dofinansowanie pozwalający na zawarcie umowy 
leasingu na preferencyjnych warunkach oraz w celu niezbędnym do kontroli prawidłowości wykorzystania dofinansowania oraz przekazania 
danych osobowych do EBI w celu publikowania informacji przez EBI na stronie internetowej EBI lub w celu opracowania publikacji praso-
wych zawierający Pani/Pana dane dotyczące finansowania przy wsparciu EFSI tj. nazwa i adres firmy, cel finansowania oraz rodzaj i kwota 
finansowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1, lit. a).

5. SCM pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, ale również ze źródeł publicznie dostępnych (np. KRS, CEIDG, REGON), od 
Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz od organizacji posiadających dane pomocne do celów oceny zdolności 
kredytowej (np. Biuro Informacji Kredytowej, biura informacji gospodarczej).

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom 
danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być w szczególności: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Centrum Prawa 
Bankowego i Informacji sp. z o.o., Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Komisja Nadzoru Finansowego, 
biura informacji gospodarczej, podmioty z Grupy Santander*, banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/
Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji państwowej oraz samorządowej i sądy 
powszechne) lub na podstawie zgód udzielonych przez Panią/Pana (np. zakłady ubezpieczeń oraz agenci ubezpieczeniowi w przypadku 
wyboru oferty ubezpieczenia), podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu SCM na podstawie zawartej z SCM umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) np. świadczące usługi IT, usługi agencyjne, windykacyjne 
i inne usługi wspierające prowadzenie działalności przez SCM.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 celów przetwarzania, tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Przejmującego którego Pani/Pan reprezentuje umowy z SCM, przez okres do czasu zakończenia jej 

realizacji, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu 
cywilnego; 

b) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, w tym na ocenę ryzyka i weryfikacji wiarygodności finansowej, 
marketing produktów i usług podmiotów trzecich oraz marketing produktów i usług oferowanych przez SCM w czasie obowiązywania umowy 
oraz po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy - do czasu wycofania tej zgody;

c) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SCM w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawar-
tych umów - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez SCM;

d) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez SCM oraz realizacji innych 
prawnie uzasadnionych interesów SCM przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów SCM stanowiących podstawę 
tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

e) jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego1, przepisami 
księgowymi2, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) przez okresy wskazane w tych przepisach;

8. W związku z przetwarzaniem przez SCM Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

Jest to prawo do uzyskania od SCM potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych 

1 Zasadniczo dokumentację podatkową należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin 
płatności podatku.

2 W stosunku do danych stanowiących dowody księgowe dane powinny być przechowywane przez 5 lat przechowywania dokumentów liczy się od 
końca roku kalendarzowego, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione).
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(w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (ii) o ka-
tegoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym SCM ujawnił Pani/Pana dane 
osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie 
realizacji tych praw, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym 
o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana.

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
Jest to prawo do żądania od SCM niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania 
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
Jest to prawo do żądania od SCM niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych (zwane również „prawem do bycia 
zapomnianym”). SCM ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z nastę-
pujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się 
przetwarzanie i SCM nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane 
osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych oso-
bowych, w przypadku gdy SCM jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie 
określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
Jest to prawo do żądania od SCM ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) kwe-
stionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) SCM nie potrzebuje już Pani/Pana danych oso-
bowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, SCM może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/
Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie 
SCM (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). W takiej sytuacji SCM nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, 
chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są SCM do dochodzenia roszczeń. W szczególności ma Pani/
Pan również prawo do zgłoszenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu. Pra-
wo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa 
się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest spółka, którą Pani/Pan reprezentuje, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez SCM obowiązku prawnego.

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych SCM przez Panią/
Pana danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to 
przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku 
z umową.

9. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w pkt 8 oraz 9, w następujący sposób: 
a) pisemnie na adres Santander Consumer Multirent sp. z o.o., ul. Legnicka 48b, 54-202 Wrocław;
b) mailowo na adres bok@scmultirent.pl;
c) telefonicznie pod numerem telefonu +48 71 330 96 65;

11. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez SCM Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/
Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na terytorium Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

12. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym 
podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, co może mieć istotny wpływ na Pani/Pana sytuację. Dotyczy to poniższych przypadków:
a) dokonywania oceny ryzyka i wiarygodności finansowej na potrzeby zawarcia umowy z SCM, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie 

danych zadeklarowanych we wniosku o skorzystanie z produktów i usług oferowanych przez SCM oraz informacji uzyskanych w toku doko-
nywania oceny (m.in. pobranych raportów z Biura Informacji Kredytowej S.A.) w oparciu o zdefiniowany zestaw reguł i algorytmów według 
opisanego i zatwierdzonego przez SCM procesu oceny ryzyka i wiarygodności finansowej. Konsekwencją dokonanej oceny jest: automa-
tyczna zgoda na zawarcie umowy/ zmianę umowy, automatyczna odmowa zawarcia umowy/zmiany umowy lub konieczność podjęcia przez 
SCM decyzji indywidualnej. Zatem w tym procesie może zostać podjęta automatycznie decyzja o odmowie zawarcia umowy lub odmowie 
zmiany umowy;

b) dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadekla-
rowanych w dokumentach przedstawionych przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu umowy 
w oparciu o ustalone kryteria (ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe, behawioralne). Konsekwencją dokonanej oceny jest automa-
tyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować automatyczną blokadą 
i nienawiązaniem relacji.

13. SCM nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych
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Załącznik nr 2 Prosimy nie odsyłać niniejszego załącznika do SCM. Dokument ma charakter informacyjny.

KLAUZULA INFORMACYJNA BIK

Wyrażenie przez Panią/Pana zgody, oznacza, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą 
w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, Warszawa (dalej jako „BIK”):
1) w celu udostępnienia przez BIK do Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. (dalej „Firma”), w odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji 

dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, i/lub
2) w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej umowy [dane dot. umowy]
Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK – obok Firmy – stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje 
dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK:

Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka 
Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK)

Dane kontaktowe Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 
02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować 
poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, 
ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania 
oraz podstawa 
prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:
• oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, – podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda;
• statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania 

decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie 
uzasadniony interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji 
upoważnionych (odbiorców danych) produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie 
rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów. 

• w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia 
będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

Kategorie 
przetwarzanych 
danych

BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
• dane identyfikujące osobę w tym: nazwa działalności, PESEL/NIP/REGON, imiona i nazwiska, dane dotyczące 

dokumentów tożsamości, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, informacje o prowadzonej działalności gospodarczej;
• dane adresowe i teleadresowe,
• dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, okres i warunki spłaty zobowiązania, 

zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, 
decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych.

Źródło pochodzenia 
danych 

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Firmy.

Okres przez 
który dane będą 
przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:
• dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres 

trwania Pani/Pana zobowiązania lub po jego wygaśnięciu – w każdym przypadku w razie wyrażenia przez Panią/Pana 
zgody nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania 
przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;

• dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w celu określonym w powyższym punkcie;

• dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana 
potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych

Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 
Pana/ Pani zgody tj. bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, 
instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d (Aktualny Dziennik Ustaw: Dz. U. z 2019 r. poz. 1083), 
a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych 
osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu 
BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na 
podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

Prawa osoby, której 
dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie 
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/
Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania 
zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na 
podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od 
administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia 
danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych.
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